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— Ка жуць, што ў Бе ла ру сі вель мі вы со кія 
стан дар ты якас ці, у тым лі ку для пра дук таў 
хар ча ван ня. Ці так гэ та на са мрэч?

— Як раз цэнтр і зай маў ся рас пра цоў кай гэ тых 
стан дар таў. На прык лад, вы со кія стан дар ты па со ка-
вай пра дук цыі да па маг лі на шым вы твор цам вый сці 
на ін шы ўзро вень якас ці. Мы па зба ві лі ся ад фаль-
сі фі ка цыі. Да 2006 го да, па на шых да сле да ван нях, 
ка ля 60% со ка вай пра дук цыі бы ло «раз баў ле на». І 
та кія ж ра бо ты мы пра вя лі па роз ных пра дук тах. Ад-
нак у су вя зі з пе ра хо дам на агуль ныя тэх рэг ла мен ты 
Мыт на га са ю за па не ка то рых гру пах пра дук таў нам 
не ўда ец ца ад ста яць свае па зі цыі — да во дзіц ца ад-
сту паць на больш ніз кі ўзро вень. Бо прад пры ем ствы 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі не мо гуць да сяг нуць та ко й вы-
со кай якас ці.

— А як ад бы ва ец ца ад стой ван не на шых ін-
та рэ саў?

— Зра зу ме ла, што гэ тым зай ма ец ца ў асноў ным 
Дзярж стан дарт. Але і на шы спе цы я ліс ты так са ма 
ўдзель ні ча юць у пе ра мо вах па тых стан дар тах, 
дзе мы бы лі рас пра цоў шчы ка мі. На прык лад, та кі 
па каз чык у со ка вай пра дук цыі, як ок сі ме тыл фур-
фу рол. Гэ та рэ чы ва ўтва ра ец ца пры рас кла дан ні 
цук раў у кіс лым ася род дзі пад уз дзе ян нем вы со кіх 
тэм пе ра тур. Та му па яго кан цэнт ра цыі мяр ку юць 
аб якас ці і бяс пе цы вя дзен ня тэх на ла гіч на га пра-
цэ су. Па куль што ад ста яць гэ ты па каз чык мы не 
змаг лі, а ён вель мі важ ны, бо яго пе ра вы шэн не 
з'яў ля ец ца не бяс печ ным для хар ча ван ня.

— У чым яшчэ вы зай ма е це прын цы по вую 
па зі цыю?

— Дзі ця чае хар ча ван не. Яно па він на быць якас-
ным, на ту раль ным, без хі міч ных да ба вак. На шы прад-
пры ем ствы гэ та ра зу ме юць, і сы ра ві на спе цы яль на 
вы рошч ва ец ца ў асаб лі вых умо вах і пад жорст кім 
кант ро лем. Але ўсё роў на, пра вод зя чы ма ні то рын гі, 
мы зна хо дзім на на шых па лі цах пра дук ты з ад хі лен ня-
мі ад нор маў. Час цей за ўсё та кія ад хі лен ні на зі ра юц ца 
ў ім пар та ва ных з Еў ро пы пра дук тах. Мы ін фар му ем 
аб па ру шэн нях і вы твор цаў, і на шы кант ра лю ю чыя 
ор га ны. Аса біс та мя не хва люе паль ма вы алей, які 
сён ня час та мож на ўба чыць у скла дзе са мых роз ных 
пра дук таў. Тым больш што яго не заў сё ды так на зы-
ва юць, а пі шуць прос та «алей». Ён вель мі не бяс печ-
ны, бо пад яго ўздзе ян нем мо жа ад быц ца за ку пор ка 
са су даў. Рэ чы ва мае моц нае кан цэ ра ген нае дзе ян не. 
А вы явіць гэ ты «алей» у скла дзе пра дук ту вель мі 
скла да на. Мы па ча лі зай мац ца гэ тым пы тан нем два 
га ды та му, бо ра ней та ко га не бы ло. Па ло ва Еў ро пы 
ўжо аб ме жа ва ла вы ка ры стан не паль ма ва га алею, 
па ло ва — на мер ка ван не па куп ні ка (хо чаш — еш, але 
на эты кет цы гэ та па він на быць на пі са на).

— Ці пра вя ра юць на ад па вед насць на шым 
стан дар там ім парт ную пра дук цыю?

— Пад кож ную пар тыю вы да ец ца сер ты фі кат 
ад па вед нас ці. А ў хут кім ча се аба вяз ко вай бу дзе 

дэк ла ра цыя. За якасць пра дук цыі бу дзе ад каз-
ваць па стаў шчык. Ка лі неш та не так, ён атры мае 
вя лі кія штраф ныя санк цыі. Але для гэ та га трэ ба 
ства рыць пэў ны від кант ро лю. А ўво гу ле пра дук-
цыя пра хо дзіць вы пра ба ван ні. Аба вяз ко ва пра вя-
ра ем на яў насць шкод ных рэ чы ваў. А вось па па-
каз чы ках якас ці, на жаль, пра ве рак ня ма. Толь кі 
па бяс пе цы, пры ўво зе. А по тым мы ж пра во дзім 
ма ні то рын гі ў кра мах і вы свят ля ем, што на са мрэч 
не дзе не па він на быць крух ма лу, а яго там да 
40%. Гэ та мо гуць быць і каў бас ныя вы ра бы, і дзі-
ця чае хар ча ван не, і ма лоч ная пра дук цыя...

— Ці мож на ска заць, што ка лі пра дукт вы-
раб ле ны на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, то ён аба вяз-
ко ва бяс печ ны?

— Без умоў на. Па скла дзе, якас ці ён мо жа быць 
роз ным, але бяс печ ным аба вяз ко ва. Толь кі заў сё ды 
трэ ба звяр таць ува гу на эты кет ку. Ця пер да зво-
ле на вы раб ляць пра дук цыю па тэх ніч ных умо вах. 
Нель га ка заць, што гэ та горш за СТБ, але пэў ныя 
ад ступ лен ні ад стан дар ты за ва най рэ цэп ту ры ёсць. 
Ска жам, усе ве да юць каў ба су «Док тар ская». Ра ней 
яна бы ла толь кі ад на. А ця пер роз ныя вы твор цы 
пра па ну юць шмат лі кія «ма ды фі ка цыі» гэ та га пра-
дук ту. Наз ва за ста ец ца той жа, але да яе да да юць 
якую-не будзь пры стаў ку. Гэ та зна чыць, што вы твор-
ца рас пра ца ваў свае тэх ніч ныя ўмо вы і ўнёс не ка-
то рыя рэ цэп тур ныя кам па не нты, якіх ня ма ў СТБ. 
Ад нак па сва іх па каз чы ках якас ці і бяс пе кі та кая 
пра дук цыя па він на быць не гор шай за СТБ.

— А ці не мо гуць вы твор цы да даць у тую 
ж каў ба су ней кіх не бяс печ ных рэ чы ваў — на-
прык лад, роз ных «Е»?

— Ра зу ме е це, не кож нае «Е» — шкод нае. Ёсць 
пэў ныя кам па не нты, без якіх вы твор часць уво гу-
ле не маг чы ма. На прык лад, лі мон ная кіс ла та, якая 
аба зна ча ец ца як Е330. Ка лі ў скла дзе па ка за ны 2-3 
кам па не нты «Е», то ні чо га страш на га ў гэ тым ня ма. 
Су мня вац ца ў якас ці пра дук таў трэ ба та ды, ка лі та кіх 
кам па не нтаў у іх дзя сят кі. Вы твор цы бы ва юць роз-
ныя, та му трэ ба быць піль ны мі. Ха ця не бяс печ най 
пра дук цыі, як я ўжо ка заў, цяж ка па тра піць на наш 
ры нак. Ды ўво гу ле кант роль за пра дук та мі і ў нас, і ў 
све це па вя ліч ва ец ца. Вы твор ца па ві нен га ран та ваць 
якасць, інакш з ім ні хто пра ца ваць не бу дзе.

«ГА РАН ТА ВАЦЬ ЯКАСЦЬ...»

У на шай сям'і трое дзе так. Ста рэй шай 
да чцы хут ка 17, а ма лод ша му сы ну 
бу дзе толь кі 6 гад коў. Пры плю су ем 
сю ды два іх да рос лых, якіх так са ма 
трэ ба на кар міць. Зра зу ме ла, што ў 
кож най асоб най сям'і па-роз на му 
пла ну ец ца бюд жэт на фі нан са ван-
не сня дан каў, абе даў і вя чэр, але... 
Пры сён няш ніх не вя лі кіх за роб ках 
мы амаль усе спра бу ем зра біць хат-
няе ме ню па прын цы пе «хіт ра-муд ра і 
ня до ра га», ад нак каб ад на ча со ва ежа 
бы ла смач най, якас най і зда ро вай. На 
пры кла дзе ўлас най ся мей най гаст-
ра на міі жур на ліст га зе ты вы ра шыў 
ра за брац ца, на коль кі ка рыс нае і бяс-
печ нае на ша хар ча ван не.

Ва ду ў каст ру лю 
і чай нік — вы ключ на 
праз фільтр

Не ве даю, як у ін шых га ра дах, а вось у 
Мін ску ва ду па да юць з вя лі кай кан цэнт ра-
цы яй каль цыю і маг нію, а маг чы ма, яе яшчэ 
і хла ры ру юць. Та му мы ўвесь час ка рыс та-
ем ся філь трам са змен ны мі карт ры джа мі. 
Мя ня ем іх пры клад на раз у 1-2 ме ся цы. 
Зна ё мыя вяс коў цы лі чаць, што ва да ў нас 
атрым лі ва ец ца ней кай «мёрт вай», ад нак 
і роз ных «ба цыл» там не бу дзе — а гэ та 
га лоў нае. А вось сы рую ва ду з-пад кра на 
мы дзе цям піць уво гу ле за ба ра ня ем. Ка лі 
яны бы лі зу сім ма лы мі, то мы куп ля лі піт-
ную ва ду ў вя лі кіх «бут лях».

Толь кі на ту раль ны 
ке фір і ёгурт, 
а не пра дук ты з іх

У ме ню дзе так аба вяз ко ва па він на 
пры сут ні чаць «ма лоч ка». Прос та ма ла ко 
ў тэт ра-па ке тах ма лыя п'юць не ах вот на, 
та му мы яго вы ка рыс тоў ва ем звы чай на 
для га та ван ня каш. Да во лі доб ра ў нас 
ідзе смя та на, якой за праў ля ем са ла ты з 
га род ні ны. Сын уво гу ле мо жа за адзін раз 
200-300 гра маў смя та ны з'ес ці лыж кай 
без ні чо га. Да апош ня га ча су куп ля лі так 
зва ную са цы яль ную смя та ну без ні я кіх да-
ба вак і тлус тас цю да 15%. Сён ня та ко га 
тан на га пра дук ту ў Мін ску прак тыч на не 
зной дзеш, бо ў ма ла ко і смя та ну вы твор-
цы па ча лі ак тыў на да баў ляць роз ныя па-
ляп шаль ні кі (ві та мі ны, се лен, лак ту ло зу і 
г. д.). Ці са праў ды ка рыс ныя для нас гэ тыя 
па ляп шаль ні кі, мы не ве да ем, ад нак вы ба-
ру ча сам і ня ма.

Асоб ная раз мо ва пра ке фір і ёгурт. Яны 
аба вяз ко ва па він ны быць жы вы мі, дзе пры-
сут ні ча юць ма лоч ныя бак тэ рыі. Вя до ма, 
што па гэ тых па зі цы ях куп ля ем пра дук ты 
з бе ла рус кай «пра піс кай», бо яны смач ныя 

і ство ра ны з на ту раль най сы ра ві ны. Ад 
ма лоч ных «за меж ні каў» мы ад мо ві лі ся 
кан чат ко ва па пры чы не іх вя лі ка га тэр-
мі ну год нас ці, што тлу ма чыц ца пры сут-
нас цю там доў га га спі су кан сер ван таў. 
Нам зда ец ца, што не мяс цо выя ма лоч-
ныя пра дук ты «пра хо дзяць» праз вы со-
ка тэм пе ра тур ны рэ жым, пад час яко га 
губ ля ец ца іх бія ла гіч ная каш тоў насць, 
бо кіс ла ма лоч ная мік ра фло ра гі не.

Мя са на кост цы лепш 
за пя каць, чым ва рыць

Зра зу ме ла, што ў сям'і з пад лет ка мі 
роз на га ўзрос ту мя са на ста ле па він на 
быць аба вяз ко ва. Тут нам доб ра па шан-
ца ва ла, бо баць кі на вёс цы тры ма юць 
тру соў. Ад нак дзе ці стра вы з гэ тых жы-
вёл не вель мі па ва жа юць: на елі ся ўжо. 
Та му куп ля ем мы сві ні ну, яла ві чы ну і 
туш кі кур. Вя до ма, што сві ні на і яла ві-
чы на на кост цы каш туе менш, чым фі-
лей, ад нак... Ся род ма іх сяб роў іс нуе 
мер ка ван не аб тым, што ў кост ках гэ тых 
жы вё лін мак сі маль на на за па шва юц ца 
роз ныя не вель мі ка рыс ныя рэ чы вы. Ма-
юц ца на ўва зе цяж кія ме та лы, скла да ныя 
злу чэн ні со лі і ін шае. Не ве даю, ці са праў ды 
гэ та так, але... Ка лі да рос лыя з'я дуць та кое 
мя са і не «па да вяц ца», то ма лым яно яў на 
па трэб на бу дзе ў мі ні маль ных па ме рах. Мы 
ў сям'і рас пра ца ва лі свой улас ны ал га рытм 
га та ван ня пер шых блюд. Бар шчы і су пы 
ва рым толь кі з не вя лі кіх ка вал каў мя са без 
кост кі. Больш за тое, пас ля пер шых 10 хві-
лін вар кі ва ду злі ва ем, пас ля ча го з мя са і 
па чы на ец ца га та ван не бу лё ну. А вось мя са 
на кост цы мы толь кі за пя ка ем у ду хоў цы.

Каў ба сы. Тут у нас уз ні кае су тык нен-
не ін та рэ саў. Да рос лыя пра па ну юць лепш 
сы ра вяленую, а дзет кі па тра бу юць мяк кую 
ва ра ную ці вэн джа ную. Па гэ тым пы тан ні 
ка ман дуе ў сям'і та та, та му вэн джа ная каў-
ба са куп ля ец ца толь кі па вя лі кіх свя тах. 
Мне зда ец ца, што ў гэ тай смач най каў ба се 
вя лі кая коль касць так зва ных кан цэ ра ге-
наў. У ін тэр нэ це я ад шу каў той факт, што 
50 г вэн джа най каў ба сы мо гуць змя шчаць 
та кую ж коль касць кан цэ ра ге наў, як і дым 
ад пач кі цы га рэт. Ва ра ныя каў ба сы вы бі-
ра ем па на яў нас ці там на ту раль на га мя са 
і мен шай коль кас ці кан сер ван таў. А яшчэ 
та кія каў ба сы па він ны быць без ГМА: хто 
яго ве дае, як гэ тыя ген на ма ды фі ка ва ныя 
пра дук ты з ця гам ча су паў плы ва юць на 
зда роўе дзе так?

Ры ба. І па гэ тай па зі цыі ў мя не іс нуе 
не каль кі спрэч ных пы тан няў. Асоб ныя 
ай чын ныя спе цы я ліс ты ка тэ га рыч на рэ-
ка мен ду юць на бы ваць ме на ві та све жа га 
мяс цо ва га кар па і таў ста ло бі ка. Част-
ко ва з гэ тым зга джу ся. Праў да, сён ня 
га рад скія гас па ды ні бя руць та кую ры бу 
не ах вот на, бо яе трэ ба чыс ціць ад лус кі, 

а мно гія — ля ну юц ца. Па-дру гое, бе ла-
ру сам не аб ход на больш ужы ваць мар-
скую ры бу, дзе ёсць ёд. Вы бар мар ской 
ры бы ў кра мах да стат ко вы. Тут спра ва 
ў звыч цы. Ар ген ці на, хек, скумб рыя, се-
ля дзец і мін тай ка рыс та юц ца ў нас доб-
рым по пы там. Дру гім кры тэ ры ем вы ба ру 
з'яў ля ец ца кошт. Апош нім ча сам буй ныя 
ганд лё выя сет кі пры ваб лі ва юць па куп-
ні коў роз ны мі ак цы я мі, дзе пра па ну юць 
сур' ёз ныя зніж кі на пэў ныя ві ды рыб. Для 
нас гэ та доб ра ў тых вы пад ках, ка лі цэ ны 
па мян ша юц ца па пры чы не кан ку рэнт най 
ба раць бы па між ганд лё вы мі кам па ні я мі. 
Але час та па ак цы ях у кра мах па ча ла 
з'яў ляц ца ры ба, якая вы гля дае не са мым 
леп шым чы нам. «Па ка ме ча ныя» ар ген ці-
на і мін тай, скумб рыя і се ля дзец з жоў ты-
мі ба ка мі — ме на ві та та кі та вар звы чай на 
пра па ну ец ца па ак цы ях. Мне зда ец ца, 
што з ак цы я мі ган даль кры ху лу ка віць, 
ка лі па мен шым кош це пра па нуе нам ня-
якас ны пра дукт.

Ма я нэз і кет чуп 
для ма лых — пад за ба ро най

Зра зу ме ла, што мяс ныя стра вы і пэў ныя 
са ла ты бу дуць смач ней шы мі, ка лі ўжы ваць 
іх ра зам з гэ ты мі со у са мі. Іс нуе толь кі ад но 
«але»... Га то выя со у сы з ма га зі на, на мой 
по гляд, — гэ та скры тыя тлу шчы і крух мал, 
ад якіх лю дзі вель мі хут ка паў не юць. Ста-
ло вая лыж ка кет чу пу змя шчае 1 чай ную 
лыж ку цук ру, а ў ма я нэ зе пры сут ні ча юць 
кан цэ ра ген ныя сін тэ тыч ныя тлу шчы, якія 
прак тыч на не рас шчап ля юц ца на шы мі фер-
мен та мі і на за па шва юц ца ў ар га ніз ме. Не 
бу дзем за бы ваць і пра эмуль га та ры, уз мац-
няль ні кі сма ку і кан сер ван ты, шкод ныя для 

зда роўя. Ні ко лі не за пя ка ем і не ту шым 
пра дук ты ра зам з ма я нэ зам, па коль кі 
пад уз дзе ян нем вы со кай тэм пе ра ту ры 
ён рас кла да ец ца на не бяс печ ныя для 
пе ча ні рэ чы вы. Та му мы ча сам ро бім 
та кія со у сы са ма стой на.

Лу пі ну з яб лы каў 
зі мой і ле там 
лепш зды маць

У се зон яб лы кі і яга ды на ша сям'я 
атрым лі вае з ма ёй ма лой ра дзі мы ў 
Брэсц кай воб лас ці. Тут пы тан няў з 
эка ло гі яй і хар чо вай бяс пе кай не іс-
нуе. А зі мой і да но ва га ўра джаю яб-
лы кі і ін шыя ві та мі ны мы куп ля ем у 
ма га зі не. А ця пер там пра па ну юц ца 
час цей ім парт ныя фрук ты і га род ні-
на. Ча мусь ці та кія яб лы кі вы гля да-
юць цу доў на на ват увес ну. У на ро дзе 
хо дзяць чут кі, што за меж ныя яб лы кі 
апра цоў ва юць ней кай «хіт рай» хі мі яй, 
якая прос та так пад кра нам не змы-
ва ец ца. Экс пер ты з бо ку вы твор цаў 

пе ра кон ва юць спа жыў цоў, што ні чо га 
дрэн на га ў па доб най хі міі ня ма. А вось 
нам зда ец ца, што ма ла до му ар га ніз му 
лу пі на з рэшт ка мі не вя до ма га па крыц ця 
не па трэб на. Скарб ні ца ві та мі наў і ан ты-
ак сі дан таў у лу пі не пры сут ні чае толь кі ў 
све жых фрук тах.

Кам пот і сок, 
а не «мі не рал ка» 
і са лод кая «шы пуч ка»

Сён ня ў лю бой вя лі кай сям'і ад ной ва-
дой сма гу дзе цям не спа то ліш. Вы бар 
на по яў прос та не ве ра год ны. І ўсе яны — 
су цэль ная сма ка та. На мой ро зум, са мае 
ка рыс нае — кам по ты з су ха фрук таў і за-
ма ро жа ных ягад. Доб ра ідзе і ўлас ны сок 
з трох літ ро вых сло і каў. Праў да, сок хут ка 
зні кае, а кам по ты ма лым да ку ча юць. Та му 
ў на шай сям'і ўсе з за да валь нен нем п'юць 
квас. Гэ та аба вяз ко ва па ві нен быць квас 
жы во га за кі сан ня, а не на пой на асно ве 
квас но га сус ла. Сок у кра мах куп ля ем у 
тэт ра-па ке тах па 2 літ ры. Вы бі ра ем ме на-
ві та сок, а не нек тар, дзе шмат цук ру і мі-
ні мум ві та мі наў.

Ле там у спя ко ту на ват дзе ці з за да-
валь нен нем п'юць мі не раль ную ва ду, якая 
пра да ец ца ў плас ты ка вых бу тэль ках. Каб 
та кі на пой быў смач ней шы, ту ды ча сам 
да баў ля ем ва рэн не з ягад. «Мі не рал ку» 
вы бі ра ем з най мен шай кан цэнт ра цы яй 
со лі. Бы ва юць у на шым ме ню і ін шыя са-
лод кія на поі. Вы клю чэн не скла дае толь кі 
на пой з фе ні ла ла ні нам, ад яко га мы ад-
мо ві лі ся ка тэ га рыч на. Жон ка лі чыць, што 
ня хай лепш на пой бу дзе з ка ло ры я мі, чым 
з та кой «хі мі яй».

Ад дзел эка но мі кі на шай га-
зе ты ўваж лі ва раз гле дзеў 
уз ня тыя пы тан ні шмат дзет-
на га та ты. Са свай го бо ку, 
мы вы ра шы лі ра за брац ца ў 
гэ тай тэ ме ра зам з ква лі фі-
ка ва ным спе цы я ліс там. На 
пы тан ні жур на ліс та ад каз-
вае за гад чы ца ад дзя лен ня 
гі гі е ны хар ча ван ня Рэс пуб-
лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, 
эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 
зда роўя Вія ШУ КЕ ВІЧ.

— Ці ад ноль ка выя па тра-
ба ван ні да якас ці пра дук таў (у 
пры ват нас ці, ры бы, га род ні ны і 
фрук таў), ка лі кра ма (ганд лё вая 
сет ка) зні жае на гэ тыя па зі цыі цэ-
ны і пра па нуе па куп ні кам та кое 
зні жэн не ў якас ці спе цы яль ных 
ак цый? На шы чы та чы ўпэў не ны, 
што ві зу аль на аў кцы ён ны та вар 
звы чай на вы гля дае горш.

— Згод на з ай чын ным за ка на-
даў ствам, па тра ба ван ні да якас ці 
пра дук таў аб са лют на ад ноль ка-
выя для ўсіх цэ на вых па зі цый не-
за леж на ад та го, што на асоб ны 
асар ты мент ганд лё вы пункт пра-
па нуе ней кія спе цы яль ныя зніж-
кі. Акра мя та го, іс нуе дак лад на 
пра пі са нае па тра ба ван не аб тым, 
што за ба ра ня ец ца рэа лі за цыя, на-
прык лад, фрук таў ці га род ні ны з 
пры кме та мі пса ван ня. Та кую пра-
дук цыю ўво гу ле пра да ваць нель га 
на ват па іс тот на мен шым кош це.

— Ка лі ча ла век уба чыў, што 
ры бу яму спра бу юць пра даць 
«з душ ком», то гэ та не мо жа 
тлу ма чыц ца дзе ян нем ней кіх 
ак цый...

— Так. Па доб на га не па він на 
быць уво гу ле.

— У ма га зі нах на асоб ныя 
хар чо выя паў фаб ры ка ты прак-
ты ку юц ца іс тот ныя зніж кі ў тых 
вы пад ках, ка лі на блі жа ец ца гра-
ніч ны тэр мін пры дат нас ці та ва-
ру. Ці па ві нен ган даль ін фар ма-
ваць аб гэ тым па куп ні ка?

— Са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч нае 
за ка на даў ства не пра ду гледж-
вае ў та кіх вы пад ках аба вяз ко ва-
га спе цы яль на га ін фар ма ван ня 

па куп ні коў з бо ку ганд лю, але... 
Згод на з са ні тар ны мі пра ві ла мі, у 
мар кі роў цы та ва ру па ві нен пры-
сут ні чаць тэр мін яго пры дат нас ці, 
ка лі ў яго ён ёсць. За ўва жу, што 
ўвесь асар ты мент хар чо вых пра-
дук таў та кую ін фар ма цыю аб тэр-
мі нах пры дат нас ці па ві нен мець 
аба вяз ко ва.

— Атрым лі ва ец ца, што спа-
жы вец спа чат ку вы ву чае мар кі-
роў ку, а по тым ужо са ма стой на 
пры мае ра шэн не аб мэ та згод-
нас ці яго на быц ця?

— А нель га раз ліч ваць вы-
ключ на на шан ца ван не, бо ў 
кра мах трэ ба мець эле мен тар-
ную піль насць. Ка лі кошт пра-
дук таў зні жа ны, то па куп нік 
ме на ві та на гэ тую ака ліч насць 
і па ві нен звяр таць ува гу ў пер-
шую чар гу.

— Якія іс ну юць су праць па ка-
зан ні пры ўжы ван ні на по яў з вы-
ка ры стан нем фе ні ла ла ні ну?

— Гэ тыя на поі ма юць па ні жа-
ную энер ге тыч ную каш тоў насць. 
Спра ва ў тым, што фе ні ла ла нін 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў пра мыс ло-
вас ці для вы твор час ці сін тэ тыч на-
га за мя шчаль ні ка цук ру. Га лоў ным 
су праць па ка зан нем вы ка ры стан-
ня та кіх на по яў у ежу з'яў ля ец ца 
спад чын ная хва ро ба — фе ніл ке-
та ну рыя.

— Я так ра зу мею, што пе рад 
тым, як пра па ноў ваць та кія на-
поі дзет кам, трэ ба па пя рэд не 
пра кан суль та вац ца з дзі ця чым 
мяс цо вым тэ ра пеў там?

— За ліш не не бу дзе, а ўво гу ле 
са лод кія на поі з «бур бал ка мі» — 
не леп шы ва ры янт для ма лых... 
Для іх трэ ба са ма стой на кам по ты 
ва рыць.

— Агуч це мер ка ван не са ні-
тар ных служ баў аб «чут ках» па 
маг чы май коль кас ці не бяс печ-
ных ме та лаў, скла да ных со ляў 
і ін шых хі міч ных элі мен таў у 
кост ках і кас ця вых злу чэн нях 
сві ні ны і яла ві чы ны ай чын на-
га па хо джан ня. Ці пра вя ра юць 
кант роль ныя служ бы мя са на 
на яў насць у ім ан ты бі ё ты каў і 
іх вы твор ных?

— У нас іс нуе ве тэ ры нар ная 
служ ба, якая ку ры руе па доб ныя 
пы тан ні. Ад но ад зна чу дак лад на. 
Сі ту а цыя з на за па шван нем со ляў 
ме та лаў у мяс ных пра дук тах мае 
па ста ян ны шмат сту пен ны кант-
роль, у тым лі ку як з бо ку ве тэ ры-
нар най і са ні тар най служ баў, так і 
не па срэд на прад пры ем ства мі.

— А як на конт ан ты бі ё ты-
каў?

— Па гэ тым кі рун ку так са ма 
ажыц цяў ля юц ца па ста ян ныя су-
мес ныя пра вер кі з на ша га бо ку і 
ветс луж бы. Та кі кант роль вя дзец-
ца на ста ды ях вы ка ры стан ня ан-
ты бі ё ты каў не па срэд на на комп-
лек сах, а так са ма пры пра вер цы 
га то вай мяс ной пра дук цыі.

— Якія рэ ка мен да цыі мо гуць 
пра па на ваць сан служ бы пры 
ўжы ван ні ім парт ных фрук таў 
і га род ні ны? На прык лад, ёсць 
мер ка ван не, што яб лы кі для па-
ве лі чэн ня тэр мі ну пры дат нас ці 
па кры ва юць (апра цоў ва юць) 
не бяс печ ны мі хімп рэ па ра та мі. 
Ці трэ ба зні маць лу пі ну з та кіх 
яб лы каў?

— Пры за хоў ван ні све жай 
пра дук цыі для па ве лі чэн ня тэр-
мі ну пры дат нас ці яе пэў ным 
чы нам апра цоў ва юць. Гэ та су-
свет ная прак ты ка. Інакш, на-
прык лад, яб лы кі не бу дуць доў га 
ля жаць. За ўва жу, што ўсе за яў-
ле ныя нам спо са бы апра цоў кі 
све жай пра дук цыі з'яў ля юц ца 
бяс печ ны мі пры вы ка нан ні ад-
па вед ных рэг ла мен таў. Ця пер 
на конт лу пі ны. Ка лі спо са бам 
апра цоў кі яб лык з'яў ля ец ца па-
крыц цё, якое па доб нае на воск, 
та ды спа чат ку та кі фрукт трэ ба 
ста ран на па мыць, а по тым зняць 
лу пі ну. У гэ тай лу пі не яб лы каў 
зі мой і ўвес ну ні чо га ка рыс на га 
ўжо ня ма. У цыт ру са вых і ба на-
нах лу пі на пры ўжы ван ні зды ма-
ец ца і так.

— Пры вы ба ры та ва ру на 
якія пры кме ты і на якую ін фар-
ма цыю на эты кет цы звы чай ны 
спа жы вец па ві нен звяр таць ува-
гу ў пер шую чар гу?

— Пры «зна ём стве» з та ва рам 
ча ла век ад ра зу па ві нен за ці ка-
віц ца тэр мі нам пры дат нас ці пра-

дук ту і тэм пе ра тур ны мі ўмо ва мі 
яго за хоў ван ня. На прык лад, ка лі 
на эты кет цы на пі са на, што та вар 
трэ ба за хоў ваць пры тэм пе ра ту-
ры 4 цяп ла плюс-мі нус 2 гра ду сы. 
А на са мой спра ве ві да воч на, што 
та кія ўмо вы не вы кон ва юц ца, бо ў 
ру ках ён зда ец ца на ват цёп лым. 
Па доб ныя пра дук ты куп ляць не 
трэ ба. У гэ тым вы пад ку лепш 
на вед ваць дру гія ма га зі ны, дзе 
доб ра пра цу юць ха ла дзіль ныя 
віт ры ны. Сён ня боль шасць ха-
ла дзіль ных віт рын ма е ўбу да ва-
ныя тэр мо мет ры. Ня дрэн на бу-
дзе пра ве рыць, якія ліч бы на та кіх 
пры бо рах.

Дру гое, на што трэ ба звяр-
таць ува гу, ты чыц ца цэ лас нас ці 
ўпа коў кі. На прык лад, ка лі пра-
дукт зна хо дзіц ца ў гер ме тыч-
най ва ку ум най упа коў цы, а яна 
па шко джа на. У гэ тым вы пад ку 
тэр мін пры дат нас ці та кой пра-
дук цыі аў та ма тыч на зні жа ец ца. 
І зні жа ец ца да во лі іс тот на. Ка лі 
пра дукт зна хо дзіц ца ў бля шан-
ках, то апош нія па він ны быць 
цэ лы мі — без па шко джан няў і 
ўздуц ця. Не аб ход на звяр таць 
ува гу на склад хар чо вай пра-
дук цыі, каб не на бы ваць не па-
трэб ны вам пра дукт ці пра дукт 
з на яў нас цю не па жа да ных кам-
па не нтаў.

— Агуч це ты по выя па ру-
шэн ні, якія бы лі вы яў ле ны ва-
шай служ бай у ганд лё вай сет-
цы Мін ска (кра і ны) па якас ці, 
умо вах за хоў ван ня і рэа лі за цыі 
пра дук таў.

— Асноў ная ўдзель ная ва га 
вы яў ле ных па ру шэн няў ты чыц-
ца не вы ка нан ня тэм пе ра тур ных 
рэ жы маў за ха ван ня і рэа лі за цыі 
хар чо вай сы ра ві ны і пра дук таў 
(17% ад агуль на га аб' ёму ўсіх па-
ру шэн няў). Дру гое мес ца ў гэ тым 
спі се зай ма юць па ру шэн ні тэр-
мі наў пры дат нас ці (15%), по тым 
ідзе не зда валь ня ю чы са ні тар ны 
стан па мяш кан няў і аб ста ля ван-
ня ганд лё ва га аб' ек та. У апош нія 
ча сы па ча лі час цей су стра кац ца 
па ру шэн ні, якія звя за ны з ад сут-
нас цю ад па вед ных да ку мен таў, 
што па цвяр джа юць якасць і бяс-
пе ку пра дук цыі.

— Уя вім, што аду ка ва ны клі-
ент за ўва жыў у ма га зі не па доб-
ныя па ру шэн ні. Ку ды яму лепш 
звяр нуц ца, каб не да хо пы дак-
лад на вы пра ві лі?

— Ін фар ма цыю ад та ко га не-
абы яка ва га спа жыў ца аба вяз ко ва 
пры муць у тэ ры та ры яль ным цэнт-
ры гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі па мес цы 
зна хо джан ня аб' ек та.

А ў па куп ні ка пры гэ тым ні хто 
не пы та ец ца, ці хо ча ён та ко га. 
Ра ней, ка лі лю дзі жы лі не ў ме-
га по лі сах, ганд ляр лі чыў спра вай 
го на ру пра да ваць толь кі якас ны 
та вар, бо ўсе яго ве да лі і, ка лі 
што, маг лі зра біць яму та кую 
ан ты рэ кла му, што пай шоў бы з 
тор бай па све це. Ця пер жа да во-
дзіц ца кант ра ля ваць дзей насць 
ганд ля роў дзяр жа ве, бо сум лен-
не ўжо даў но не пра цуе.

Усё но вае — гэ та доб ра 
за бы тае ста рое

Ле тась бы ло ство ра на ўпраў-
лен не кант ро лю спа жы вец ка га 
рын ку — ганд лё вая ін спек цыя 
пры Мі ніс тэр стве ганд лю Бе ла-
ру сі. На зы ваць струк ту ру но вай 
не зу сім пра віль на, па коль кі 
па доб нае спе цы яль нае пад раз-
дзя лен не іс на ва ла пры Мін ганд-
лю да 1991 го да. Сі ту а цыя на 
рын ку пры му сі ла ўспом ніць пра 
больш сур' ёз ны кант роль: «Сён-
ня ган даль раз ві ва ец ца вель мі 
ак тыў на. Коль касць суб' ек таў і 
аб' ек таў з кож ным го дам рас це. 
І кант роль, зра зу ме ла, не аб-
ход ны», — га во рыць на чаль нік 
упраў лен ня Ва ляр' ян БЯС ПА-
ЛЫ (на фота).

За 9 ме ся цаў сва ёй дзей нас-
ці ін спек цыя пра ве ры ла больш 
за 1000 аб' ек таў ганд лю, гра-
мад ска га хар ча ван ня, бы та во га 
аб слу гоў ван ня. З па чат ку го да 
— 410 аб' ек таў. «І прак тыч на ў 
кож ным з іх вы яў ле ны па ру шэн-
ні. Скла дзе на 760 пра та ко лаў. 
Ка ля 750 млн руб лёў штраф ных 
санк цый», — удак лад няе кі раў нік 
ганд лё вай ін спек цыі.

Для та го, каб не пра ца ваць 
усля пую, быў ад кры ты «тэ ле фон 
да ве ру» 8-017-2009202. «Мы ак-
тыў на рэ агу ем на зван кі. На прык-
лад, сён ня ідзём раз бі рац ца з сі ту-
а цы яй у кра ме, дзе на цэн ні ку ад на 
ца на, а на ка се по тым пра бі ва ец-
ца ін шая, — рас па вя дае Ва ляр' ян 
Бяс па лы. — Акра мя пра ве рак, мы 
пра во дзім і ма ні то рынг. Вя лі кі аб'-

ём ра бо ты вы кон ва ем для пад рых-
тоў кі да чэм пі я на та све ту па ха кеі. 
Мы ак тыў на пра вя ра ем аб' ек ты, 
якія зна хо дзяц ца на вак за лах і ў 
аэ ра пор це: нядаўна выявілі  па-
ру шэн ні. А ця пер кант ра лю ем, як 
яны бы лі вы праў ле ны». Да рэ чы, 
фак ты па ру шэн няў, пра якія па ве-
дам ля юць гра ма дзя не праз «тэ ле-
фон да ве ру», прак тыч на заў сё ды 
па цвяр джа юц ца.

Ад каз насць 
бу дзе ўзмоц не на?

За якасць та ва ру, зра зу ме ла, 
ад каз вае вы твор ца, але толь кі 
да та го мо ман ту, па куль не пе ра-
д асць яго пра даў цу. Пас ля гэ та га 
ўся ад каз насць пе ра хо дзіць на 
ганд ля ра, і са чыць за тэр мі на мі 
пры дат нас ці тых пра дук таў, які мі 
ён ганд люе, — свя ты аба вя зак.

Ад нак, як па каз ва юць вы ні кі 
пра ве рак, вы кон ва юць та кі аба-
вя зак не ўсе. Пры чым гэ та ты-
чыц ца і ай чын най пра дук цыі, і 
ім парт най. Яшчэ ад ной «гру пай 
ры зы кі» з'яў ля ец ца пра дук цыя 
сва ёй вы твор час ці ў роз ных кра-
мах — час та па ру шэн ні вы яў ля-
юц ца ме на ві та ў ёй.

Бы ва юць выпадкі, ка лі ў ма-
га зі не «пе ра бі ва юць» да ты вы-
ра бу. Пра да вец імк нец ца ўсі мі 
спо са ба мі пра даць са пса ва ны 
та вар, а ганд лё вая ін спек цыя 
— не да пус ціць гэ та га. Між ін-
шым, штра фы да ся га юць ад 30 
да 500 ба за вых ве лі чынь. «Су ды 
пры ма юць ра шэн ні аб па ме ры 
штра фу ў за леж нас ці ад аб' ёму 
па ру шэн няў, — тлу ма чыць кі-
раў нік ганд лё вай ін спек цыі. — І 
сён ня Мін гандаль рых туе пра-
ект ука за кі раў ні ка дзяр жа вы 
аб па ве лі чэн ні ад каз нас ці за 
па ру шэн ні. Да ку мент змя шчае 
на ват нор му аб ад каз нас ці за 

ад сут насць пе ра лі ку ай чын ных 
та ва раў».

Гля дзець трэ ба ад ра зу
Для та го, каб не ку піць неш-

та са пса ва нае, не бяс печ нае, 
вы кон вай це ад но прос тае пра-
ві ла: заў сё ды су па стаў ляй це 
да ту вы ра бу і тэр мін пры дат-
нас ці та ва ру. Мы ж час та пра 
гэ та за бы ва ем — ідзём са бе з 
ка ляс кай па ганд лё вай за ле ды 
ха па ем усё, што спа да ба ла ся. 
Ну, у край нім вы пад ку (ка лі з 
гра шы ма на пру жа на) па гля дзім 
на ца ну. А та вар заў сё ды трэ ба 
знеш не вы ву чаць пе рад тым, 
як ку піць. «На прык лад, ка лі вы 
ба чы це, што на леп ле ны два 
цэн ні кі адзін на дру гі, ле пей не 
браць та кі та вар ці па пра сіць 
ад мі ніст ра та ра па тлу ма чыць», 
— ра іць Ва ляр' ян Бяс па лы. 

Ка лі вы пой дзе це з кра мы і 
по тым зной дзе це ней кую за га-
ну ў пра дук це, то да ка заць, што 
гэ та не вы яго са пса ва лі, амаль 
не маг чы ма — гля дзець трэ ба 
ад ра зу. Ганд лё вая ін спек цыя, 
вя до ма, пра вя рае кра мы, але ж 
гэ та зу сім не га ран туе та го, што 
пра тэр мі на ва на га ці ін ша га ня-
якас на га та ва ру там не бу дзе. І 
пас ля ства рэн ня Адзі най эка на-
міч най пра сто ры, а ў перс пек-
ты ве Еў ра зій ска га эка на міч на-
га са ю за, піль насць па куп ні ка 
па він на ўзрас таць, бо на наш 
ры нак пры хо дзіць шмат роз най 
пра дук цыі. «Пас ля ства рэн ня 
ЕА ЭС мы бу дзем па вя ліч ваць 
кант роль», — за яў ляе кі раў нік 
ганд лё вай ін спек цыі.

***
А яшчэ вось што ці ка ва: ча-

му, на прык лад, све жая бе ла-
рус кая ага род ні на і са да ві на 
мае та кі вя лі кі кошт, а ім парт-
ная тан ней шая? Ва ляр' ян Бяс-
па лы ад ка заў на гэ та пы тан не: 
«Па стаў шчы кі фар мі ру юць 
цэ ны са ма стой на. Вы кан ка мы 
толь кі рэ гу лю юць уз ро вень над-
баў кі. Ві даць, та му так і атрым-
лі ва ец ца».

Абе дзен ны столАбе дзен ны стол  ��

ШТО ЗА «ЯБ ЛЫК» НА ТА ЛЕ РАЧ ЦЫ?
Стра хі і мі фы ся мей на га хар ча ван ня

Кам пе тэнт наКам пе тэнт на  ��

СА ПСА ВА НЫЯ ПРА ДУК ТЫ 
ПАД ЗНІЖ КА МІ НЕ СХА ВА ЕШ

За кон за ба ра няе пра да ваць ры бу «з душ ком» на ват па ак цы ях

Дзі ця чае хар ча ван не — гэ та тая сфе ра, 
за якой у на шай кра і не на зі ра юць асаб лі-
ва. Зра зу ме ла, што дзя цей трэ ба кар міць 
толь кі на ту раль ны мі пра дук та мі. І ха ця 
на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла тэх на ло гій 
кан сер ва ван ня хар чо вых пра дук таў На ву-
ко ва-прак тыч на га цэнт ра НАН Бе ла ру сі па 
хар ча ван ні Дзі я на САФ РО НА ВА ка жа, што 
ка лі пра дукт па сту піў у ган даль, то ён ужо 
бяс печ ны, трэ ба звяр таць ува гу пры вы ба-
ры на не ка то рыя ас пек ты.

На прык лад, на веч ка сло і ка. «Пры ад крыц ці па ві-
нен быць шчаў чок. Ка лі веч ка вы клі кае па да зрэн ні, 
то ўжы ваць пра дукт нель га, — га во рыць спе цы я ліст. 
— Дзі ця чае хар ча ван не па він на быць без ара ма ты-
за та раў, фар ба валь ні каў, кан сер ван таў, ГМА, цук ра-

за мя шчаль ні каў. Аба вяз ко ва трэ ба звяр таць ува гу на 
над піс на ўпа коў цы на конт та го, з яко га ўзрос ту мож на 
па чы наць пры корм та кім пра дук там. Не трэ ба, да рэ-
чы, пу жац ца сло ва «го ма ге не за ва на». Гэ та азна чае, 
што пра дук цыя прай шла вы со кую сту пень драб нен ня. 
Між ін шым, чым боль шы ўзрост дзі ця ці, тым больш 
буй ную ежу яму трэ ба да ваць, іна чай бу дзе дрэн на 
пра ца ваць страў нік і дзі ця не на ву чыц ца жа ваць».

А ці ве да е це вы, у чым роз ні ца па між нек та рам 
і со кам? У нек та ры зна хо дзіц ца толь кі част ка со-
ку. «Ка лі сок 100-пра цэнт ны, то там больш ні чо га 
ня ма. Ёсць сок пра мо га ад ціс ку, ёсць ад ноў ле ны з 
кан цэнт ра ту. У нек та рах змя шча ец ца част ка со ку, 
част ка ва ды і част ка цук ру. У со ку звы чай на ўво-
гу ле ня ма цук ру, толь кі ка лі ён вель мі кіс лы. Але ў 
со ках для дзі ця ча га хар ча ван ня цук ру не па він на 
быць уво гу ле», — га во рыць Дзі я на Саф ро на ва.

ДА РЭ ЧЫ
Пры Ака дэ міі на вук ство ра ны Між ве да-

мас ны са вет па хар ча ван ні. Ту ды ўва хо дзяць 
су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 
Дзярж стан дар та, ін шых ве дам стваў. «Мы рас-
пра цоў ва ем пра ект «Зда ро вае хар ча ван не — 
зда ро вая на цыя», — га во рыць Зя нон Лоў кіс. 
— Мы хо чам, каб у нас уво гу ле не бы ло ні я кіх 
пад ро бак і фаль сі фі ка цый. Пра дук ты гэ тыя ў 
най блі жэй шай бу ду чы ні бу дуць пер са наль на 
ад ра са ва ны — для асоб ных груп, для лю дзей 
з пэў ны мі за хвор ван ня мі».

Пад кант ро лемПад кант ро лем  ��

МА ГА ЗІН НЫЯ ВОЛЬ НАС ЦІ
Ка лі цэн ні кі на леп ле ны адзін на дру гі, ле пей не бя ры це та кі та вар

Май Май   ��
на ўва зе!на ўва зе! ЧЫМ АД РОЗ НІ ВА ЕЦ ЦА СОК АД НЕК ТА РУ?

Матэрыялы паласы падрыхтавалі Уладзіслаў КУЛЕЦКІ і Сярей КУРКАЧ.

ДА ВЕД КА
Фе ні ла ла нін з'яў ля ец ца зы ход най сы ра ві най сін тэ зу ін шай ара ма-

тыч най амі на кіс ла ты — ты ра зі ну, ка лі па мян ша ец ца яе па ступ лен не 
ў ар га нізм з ежай. З ты ра зі ну пас ля сін тэ зу юц ца та кія бія ла гіч на 
ак тыў ныя рэ чы вы, як ад рэ на лін, но рад ре на лін і да фан. Не па срэд на 
сам фе ні ла ла нін мо жа кан вер та вац ца ў адзін з бія ген ных амі наў — 
фе ні лэ ты ла мін.

Пры спад чын ным за хвор ван ні фе ніл ке та ну ры яй пе ра тва рэн не 
фе ні ла ла ні ну ў ты ра зін па ру ша на, та му ў ар га ніз ме ад бы ва ец ца на-
за па шван не фе ні ла ла ні ну і яго так січ ных вы твор ных, якія па шкодж-
ва юць нер во вую сіс тэ му. Фо
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Фота БЕЛТА.

Са чыць за тэр мі на мі 
пры дат нас ці — свя ты 
аба вя зак прадаўца.

Аса цы я цыя з за ла ты мі шля хец кі мі воль нас ця мі Рэ чы Па спа лі тай 
у мя не ўзнік ла вы пад ко ва. Прос та шу каў, з чым мож на па раў наць 
фры воль ныя па во дзі ны ганд лю з па куп ні ка мі ды за ко нам. І мне 
па ду ма ла ся, што вя до мая па лі тыч ная з'я ва сі вой даў ні ны вель мі па-
доб на. Па гля дзі це са мі: та ды лю бы шлях ціц мог ра біць што за ў год на, 
зы хо дзя чы са сва іх ін та рэ саў (ка лі не хо чаш пры няц ця за ко на — вы-
ка рыс тай пра ва lіberum veto, і ўсё). Так ця пер і ро бяць мно гія кра мы, 
толь кі ўжо з пра ва мі па куп ні ка. Пра да ваць пра тэр мі на ва ны та вар, 
пад мя няць цэн ні кі, за ах воч ваць не са праўд ны мі зніж ка мі — чым не 
«ма га зін ныя воль нас ці»?


